
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Βύρων Φιδετζής γεννήθηκε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Από τη Μουσική 
Ακαδημία της Βιέννης πήρε το δίπλωμα του σολίστ του βιολοντσέλου το 1975 και 
της διεύθυνσης ορχήστρας το 1977.  
Εμφανίστηκε ως σολίστ και ως διευθυντής ορχήστρας με όλες τις ελληνικές 
συμφωνικές ορχήστρες και με ξένα συγκροτήματα στην Ελλάδα, στις 
σημαντικότερες αίθουσες και σε φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Αθηνών, «Δημήτρια» 
Θεσσαλονίκης,  καθώς και στο εξωτερικό (Ευρώπη, Ασία, Άπω Ανατολή, Αμερική, 
Βόρεια Αφρική),προβάλλονταςπάντα τη νεοελληνική δημιουργία. 
Υπήρξε μόνιμος αρχιμουσικός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (1985-1992), επικεφαλής 
αρχιμουσικός της Κρατικής Φιλαρμονικής του Αικατερίνμπουργκ της Ρωσίας (1990-
1992),το 1992 προσκεκλημένος αρχιμουσικός της «Καπέλα Ρωσία» στη Μόσχα 
(πρώην Ορχήστρας του Υπουργείου Πολιτισμού της ΕΣΣΔ), προσκεκλημένος 
αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας του Πάζαρτζικ της Βουλγαρίας (1990-
1999) και καλλιτεχνικός διευθυντής της(1999-2001). Καλλιτεχνικός υπεύθυνος της 
Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης (2000-2005). Μόνιμος 
αρχιμουσικός της ΚΟΑ από το 1987, χρημάτισε και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 
την περίοδο 2004-2011. 
Δίδαξε στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, καθώς και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. ΔιετέλεσεΠρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των Μουσικών Σχολείων 
της χώρας (1994-2005), καθώς και επί σειρά ετών μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τον Οκτώβριο του 2012 εξελέγη μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου.  
Η διεθνής κριτική εξεθείασε τις ερμηνείες του και ιδίως την προσπάθειά του για την 
προβολή της ελληνικής μουσικής. Για την καλλιτεχνική του δράση η Ακαδημία 
Αθηνών τον τίμησε το 1975 με το βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου. Τιμήθηκε επίσης 
από την Εθνική Λυρική Σκηνή, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθώς και από 
άλλους φορείς. Για την προσφορά του στην ελληνική μουσική εξελέγη ομοφώνως 
επίτιμο μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών, ενώ για το δισκογραφικό του 
έργο τού απονεμήθηκε τιμητική διάκριση από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών 
Θεάτρου και Μουσικής. Το 2010 αναγορεύτηκε για την πολυετή και ουσιαστική 
προσφορά του στη μουσική επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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